
ESTRUTURA DO PORTFÓLIO 
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No Curso de Especialização em Saúde da Família da UNA-
SUS/UFCSPA, o trabalho de conclusão de curso (TCC) corresponde ao 
portfólio construído durante o desenvolvimento do Eixo Temático II - Núcleo 
Profissional. Neste eixo são desenvolvidas tarefas orientadas, vinculando os 
conteúdos com a realidade profissional. O portfólio é uma metodologia de 
ensino que reúne os trabalhos desenvolvidos pelo estudante durante um 
período de sua vida acadêmica, refletindo o acompanhamento da construção 
do seu conhecimento durante o processo de aprendizagem ensino e não 
apenas ao final deste. O TCC corresponde, portanto, ao relato das 
intervenções realizadas na Unidade de Saúde da Família contendo as 
reflexões do aluno a respeito das práticas adotadas.  

A construção deste trabalho tem por objetivos: 

I - oportunizar ao aluno a elaboração de um texto cujos temas sejam de 
conteúdo pertinente ao curso, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual, 
grau de profundidade compatível com o nível de pós-graduação com respectivo 
referencial bibliográfico atualizado.  

II – propiciar o estímulo à ressignificação e qualificação de suas práticas 
em Unidades de Atenção Primária em Saúde, a partir da problematização de 
ações cotidianas.  

O portfólio é organizado em quatro capítulos e um anexo, sendo 
constituído por: uma parte introdutória, onde são apresentadas características 
do local de atuação para contextualizar as atividades que serão apresentadas 
ao longo do trabalho; uma atividade de estudo de caso clínico, onde deve ser 
desenvolvido um estudo dirigido de usuários atendidos com patologias e 
situações semelhantes aos apresentados no curso, demonstrando ampliação 
do conhecimento clínico; uma atividade de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Doenças; uma reflexão conclusiva e o Projeto de Intervenção, onde o aluno 
é provocado a identificar um problema complexo existente no seu território e 
propor uma intervenção com plano de ação para esta demanda. 

 O acompanhamento e orientação deste trabalho são realizados pelo 
Tutor do Núcleo Profissional e apresentado para uma banca avaliadora no 
último encontro presencial do curso.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Me chamo Stéphanie Baz Cougo Leal, sou médica graduada pela Universidade 

Católica de Pelotas em dezembro de 2015, atuando no município de Triunfo, na 

Unidade de Saúde da Família Centro I, desde maio de 2016. 

A cidade de Triunfo é um município do Estado do Rio Grande do Sul com 

população estimada de 28.084 habitantes (IBGE 2016), localizado na região 

metropolitana de Porto Alegre a 75 km da capital do Estado. O município apresenta taxa 

de urbanização de 65% e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

0,73, sendo a dimensão que mais contribui para alto IDHM a longevidade, seguida 

pela renda e a educação (Atlas Brasil 2013). 

A unidade está inserida no Posto Municipal Gaudêncio Rodrigues de Souza, 

centro de saúde onde funcionam serviços de odontologia, nutrição, assistência social, 

fonoaudiologia, especialidades médicas, entre outros. Nesse mesmo estabelecimento 

estão inseridos o pronto atendimento municipal, a base do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), a Unidade de Saúde da Família Centro II, a vigilância 

sanitária e a farmácia municipal. O hospital municipal está localizado a 1,4 km da 

unidade e presta, entre outros serviços, atendimentos emergenciais e internações. 

A equipe é composta por 01 médica, 01 enfermeira, 02 técnicos de enfermagem 

e 07 agentes comunitários de saúde. O território de atuação da equipe abrange 

somente área urbana, atende 08 bairros sendo responsável por uma população de 

aproximadamente 3944 pessoas, distribuídas em 986 famílias. 
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Na área de abrangência há 03 escolas, 01 creche e 02 associações 

comunitárias que configuram a rede de apoio territorial. 

Dentre as queixas mais comuns dos atendimentos na unidade, destacam-se as 

osteomioarticulares. Ainda, em relação as características da população assistida, há 

significativa parcela de usuários adstritos que possui plano privado de assistência à 

saúde e acaba por pouco utilizar os serviços de saúde oferecidos. 

A unidade funciona em dois turnos de quatro horas, totalizando oito horas 

diárias. Os atendimentos são divididos em consultas de demanda espontânea, 

mediante a distribuição de senhas por ordem de chegada e consultas programadas 

através de agendamentos realizados semanalmente. 

O tema escolhido para o Projeto de Intervenção trata-se de uma proposta de 

ação para a resolução de um problema observado no âmbito da organização do 

serviço, com o título: “Organização de Demanda Espontânea e Programada de Acordo 

com Estratificação de Risco” (vide Anexo A) e a escolha foi baseada no maior 

problema que identifiquei ao iniciar atividades na unidade: atendimentos realizados 

mediante ordem de chegada, sem critérios de priorização. Essa prática, 

frequentemente, permite que usuários com condições agudas ou crônicas agudizadas 

não tenham acesso ao serviço no momento que necessitam consultar, em detrimento 

de outros com queixas não agudas que podem ser direcionados para uma consulta 

programada. 

O acolhimento com classificação de risco constitui um dos maiores desafios a 

serem enfrentados pela equipe, pois requer um conjunto de ações articuladas para 

sua execução e demanda engajamento de usuários, profissionais e gestores. 

Acolhimento qualificado além de ser fundamental para evitar iniquidades e iatrogenias 

na assistência prestada, é ponto de partida essencial para humanizar o cuidado e 

garantir a acessibilidade e a resolutividade da Atenção Primária à Saúde. 

Portanto, vi a necessidade de elaborar esse projeto de intervenção e propor 

medidas de reorganização da assistência e do fluxo dos usuários com o objetivo de 

acolher a comunidade de forma qualificada, organizar o processo de trabalho e facilitar 

o acesso dos usuários que procuram a unidade.  
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2 ESTUDO DE CASO CLÍNICO 
 
 
2.1 IDENTIFICAÇÃO 
 
 

A.B.C, 77 anos, branca, natural e procedente de Triunfo, comerciante 

aposentada. 

 

2.2 CONTEXTO ECONÔMICO 
 
 

Mora sozinha em casa própria, dotada de água canalizada, eletricidade e 

saneamento básico. Sua principal fonte de renda é a aposentadoria, recebe auxílio 

financeiro dos filhos, quando necessário. 

 

2.3 CONTEXTO SOCIOFAMILIAR 
 
 

Viúva há 39 anos, sem companheiro atual, tem 03 irmãs vivas, com as quais 

mantém relação distante, pois residem em cidades distintas e 04 filhos que 

representam sua principal rede de apoio: 02 mulheres e 02 homens, respectivamente, 

M.B.C (57 anos), C.B.C.R (52 anos), H.B.C (49 anos) e A.V.B.C (36 anos). As duas 

filhas coabitam a mesma cidade, enquanto que os filhos residem em cidade próxima. 

Moradora do bairro Cantão há mais de 50 anos, cultiva boa relação com os vizinhos. 

 

2.4  CONTEXTO CLÍNICO 
 
 

Portadora de múltiplas comorbidades (sobrepeso, dislipidemia, hipertensão 

arterial sistêmica, hipotireoidismo e osteoartrose de joelhos e coluna vertebral) 

mantém-se cognitivamente íntegra e independente nas atividades da vida diária. 

Dentre as suas principais queixas, destacam-se a dificuldade, de longa data, de iniciar 

e manter o sono, o que lhe causa irritabilidade e ansiedade e os episódios de dor 

musculoesquelética, com períodos de exacerbação e remissão. 

A.B.C. habitualmente comparece às consultas acompanhada da filha C.B.C.R, 

a qual relata que a mãe demonstra preocupação excessiva com a própria saúde, medo 

de desenvolver uma doença grave, irritação por apresentar algumas limitações físicas 
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e, frequentemente, avalia indevidamente seus sintomas corporais como 

problemáticos. Por conta disso, apresenta alto nível de utilização dos serviços de 

saúde da cidade e já realizou diversas investigações diagnósticas a fim de elucidar o 

seu quadro clínico. Mostra-se inteirada sobre assuntos relacionados à saúde através 

dos meios de comunicação e, usualmente, comparece à unidade ou a outros serviços 

médicos a fim de demandar algum tipo de exame específico ou requerer exames de 

“check up” em busca de um diagnóstico ou um profissional que lhe confirme suas 

suspeitas. Queixa-se aos filhos de se sentir sozinha e, frequentemente, refere falta de 

atenção e proximidade com os mesmos. 

A filha afirma que as queixas de dor, o humor e a disposição da mãe melhoram 

consideravelmente quando ela deixa suas atividades rotineiras como, por exemplo, 

quando viaja para visitar os filhos ou irmãs. 

 

2.5  PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 
 

– Preocupação marcante com doença; 

– Medo da morte; 

– Dificuldade de aceitação das próprias limitações; 

– Sentimento de solidão. 
 
 
2.6 INTERVENÇÃO 

 
 

Neste âmbito, como ponto de partida, iniciei a abordagem com anamnese 

detalhada a fim de compreender o adoecer vivenciado pela paciente e identificar os 

fatores que estavam lhe causando angústia e medo. Apliquei a Escala de Depressão 

Geriátrica (EDG) a qual obteve 06 pontos, indicativa de depressão leve. O exame 

físico e os exames complementares foram instrumentos utilizados para avaliar outras 

possíveis causas relacionadas aos episódios de dor e insônia, entretanto, nenhuma 

informação adicional fora obtida. 

Em um segundo momento, com intenção de explorar seu potencial de cuidado 

com a saúde e transformá-lo em ferramenta positiva para o autocuidado, recomendei 

mudanças comportamentais incluindo ajustes nos hábitos alimentares, orientação de 

prática de atividade física regular e incentivo ao convívio social, orientando a paciente 
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a participar das reuniões que são realizadas no Centro de Valorização do Idoso (CVI), 

que é um espaço de lazer, recreação e promoção da saúde. Ainda, utilizei a 

abordagem familiar como forma adicional de suporte e apoio à paciente, convocando 

as filhas a comparecerem às consultas, reforçando a importância da participação ativa 

das mesmas para a conquista dos resultados esperados. 

Em um terceiro momento, para otimizar o tratamento indiquei abordagem 

multiprofissional, associando sessões de fisioterapia, psicoterapia orientação 

nutricional. O tratamento medicamentoso foi reservado para uma próxima avaliação, 

caso obtivesse resposta insatisfatória às medidas iniciais. 

 

2.7 EVOLUÇÃO 
 
 

A paciente apresentou melhora da sintomatologia nos meses subsequentes, 

mostrava-se confortável e segura por ter sido acolhida por diversos profissionais e ter 

construído um vínculo terapêutico com os mesmos. Este vínculo foi fundamental não 

apenas para a aderência e comprometimento com as medidas propostas, como 

também para a manutenção do acompanhamento longitudinal na unidade, utilizando 

com menos frequência outros serviços de saúde. 

 

2.8  DISCUSSÃO 
 
 

“Entre as pessoas idosas, a depressão talvez seja o exemplo mais comum de 

uma doença com apresentação clínica inespecífica e atípica”. (BRASIL, 2006, p.101). 

“Deve-se ainda lembrar, no diagnóstico das depressões, que algumas vezes o quadro 

mais típico pode ser mascarado por queixas proeminentes de dor crônica (cefaleia, 

dores vagas no tórax, abdômen, ombros, região lombar, etc.)” (ARANTES, 2007, 

p.264). 

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 19 (2006): 

Na sociedade atual tem sido comum a realização de diagnósticos 
precipitados de depressão, e em consequência sua medicalização, muitas 
vezes por falta de uma avaliação e escuta mais apurada e por falta do 
estabelecimento de outros recursos terapêuticos para além da medicação. 
(BRASIL,2006,p.107)
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“A Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15) – instrumento preconizado pelo 

Ministério da Saúde do Brasil – mostra-se de grande valor na detecção de depressão 

geriátrica em diferentes contextos clínicos e alcança importância cada vez maior na 

AB” (NOGUEIRA EL et al, 2014, p.370).  

De acordo com Stella et al:  

A intervenção psicoterapêutica, preferencialmente com profissionais 
especializados em idosos, ajuda a identificar os fatores desencadeadores do 
processo depressivo, contribuindo para a orientação dos familiares, dos 
cuidadores e do próprio paciente. Atividades do tipo terapia ocupacional, 
participação em atividades artísticas e de lazer também têm seu papel no 
tratamento do idoso deprimido (STELLA, Florindo et al , 2002, p.94). 

 

Desta forma, “para medicar é necessário uma avaliação criteriosa a respeito das 

necessidades, medicamentos indicados, dosagens adequadas, para evitar a 

medicalização da tristeza e dos problemas sociais, bem como superdosagens”. 

(BRASIL,2006,p.107).                     
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3 PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
 
 

Em minha atuação na Unidade de Saúde da Família Centro I em Triunfo – RS, 

a prática mais relevante que adotei na área de promoção de saúde e prevenção de 

doenças foi a organização de um grupo de gestantes. 

Antes de iniciar meu trabalho nesta unidade havia pouca demanda de 

gestantes para o médico clínico geral e não havia um horário reservado na agenda do 

profissional para as consultas de pré-natal, sendo estas realizadas em sua maioria 

pelos gineco-obstetras que atuam conjuntamente na unidade. Enquanto algumas 

mulheres não sabiam que poderiam ter o acompanhamento pré-natal pelo médico 

generalista, outras preferiam realizá-las com o especialista por se sentirem mais 

seguras. 

“O modelo de acompanhamento de pré-natal de baixo risco por médicos 

generalistas deve ser oferecido para as gestantes”. (BRASIL, 2012, p.45). Sendo 

assim, essa prática deveria ser implementada na unidade e fazer parte da rotina de 

trabalho da equipe. 

Primeiramente, em reunião de equipe foi decidido reservar um turno na 

semana para as consultas de pré-natal que seriam realizadas por mim. Os agentes 

comunitários de saúde (ACS) ficaram responsáveis por comunicar a população-alvo 

na área adstrita e fazer busca ativa das gestantes. Após alguns meses, já se 

observava uma mudança naquele padrão de agendar consulta diretamente com o 

especialista e a demanda foi aumentando progressivamente. 

Nas consultas pude observar que as gestantes tinham as mesmas dúvidas, 

medos e mitos relacionados à gestação. Além disso, as gestantes da área de 

abrangência que faziam consultas de pré-natal com os especialistas relatavam à 

equipe que as consultas eram muito rápidas por conta da alta demanda e não 

conseguiam esclarecer todas as suas dúvidas, o que gerava mais angústia e 

ansiedade. 

Dessa forma, vi a necessidade de ampliar o atendimento às gestantes para 

além da consulta médica individual com o objetivo de prepará-las para o parto e 

puerpério e criar um espaço interativo no serviço de saúde para a troca de 

experiências entre as gestantes e os profissionais de saúde. 

Na literatura, a utilização de práticas educativas por meio de ações vinculadas 

ao âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) é fortemente recomendada: 
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Para uma assistência pré-natal efetiva, deve-se procurar garantir: 

Realização de práticas educativas, abordando principalmente: (a) o 
incentivo ao aleitamento materno, ao parto normal e aos hábitos saudáveis de 
vida; (b) a identificação de sinais de alarme na gravidez e o reconhecimento 
do trabalho de parto; (c) os cuidados com o recém-nascido; […]. Tais práticas 
podem ser realizadas de forma individual ou coletiva, por meio de grupos de 
gestantes, sala de espera, intervenções comunitárias etc. (BRASIL, 2012, 
p.41-42) 

 
 

Portanto, com a mobilização e envolvimento de todos os profissionais da 

equipe, decidimos organizar um grupo de gestantes na unidade com atuação 

multidisciplinar e desenvolvimento de ações educativas na assistência pré-natal. 

Iniciamos a divulgação nas consultas de pré-natal e nas visitas domiciliares 

realizadas pelos ACS, convidando todas as gestantes da área, inclusive as que faziam 

acompanhamento com o especialista, para comparecerem aos encontros. 

Organizamos palestras sobre amamentação, nutrição na gestação, cuidados 

com o recém-nascido, trabalho de parto, entre outros; além disso, utilizamos roda de 

conversa com o uso de dinâmicas de interação e vídeos. Esse espaço criado pela 

equipe foi importante para que as gestantes pudessem discutir assuntos relativos a 

gestação, esclarecer dúvidas, trocar experiências, compartilhar seus sentimentos e 

receber orientações dos profissionais de saúde. Sendo uma complementação às 

consultas de pré-natal e criando um maior vínculo com a equipe. 

Desde que iniciaram as atividades em grupo, as gestantes passaram a se 

sentir mais seguras e preparadas para o parto e puerpério. Para a equipe foi muito 

gratificante ajudá-las a vivenciar este momento de maneira positiva e fazer parte da 

rede de apoio da gestante. 

Por fim, a oportunidade de trabalho em equipe, com envolvimento 

multiprofissional, contribui para a otimização do processo de trabalho e o 

desenvolvimento   de   ações   de   prevenção   e   promoção   da   saúde   conforme 
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preconização do Ministério da Saúde e suas propostas para a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). 

A gravidez é um evento de muita significação na vida da mulher e os 

profissionais de saúde são coadjuvantes desta experiência e desempenham 

importante papel ao assumir a postura de educadores que compartilham saberes, 

buscando devolver à mulher sua autoconfiança para viver a gestação, o parto e o 

puerpério. 
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4 VISITA DOMICILIAR 
 
 

Segundo a Portaria nº 963 de 27 de maio de 2013, a Atenção Domiciliar (AD) 

constitui-se como uma “modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar 

às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, 

prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com 

garantia de continuidade de cuidados e integrada às Redes de Atenção à Saúde”. 

Conforme o Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Domiciliar, volume 1, 

2012: 

Um dos eixos centrais da AD é a “desospitalização”[...] 
[...]Proporciona celeridade no processo de alta hospitalar com cuidado 
continuado no domicílio; minimiza intercorrências clínicas, a partir da 
manutenção de cuidado sistemático das equipes de atenção domiciliar; diminui 
os riscos de infecções hospitalares por longo tempo de permanência de 
pacientes no ambiente hospitalar, em especial, os idosos; oferece suporte 
emocional necessário para pacientes em estado grave ou terminal e familiares; 
institui o papel do cuidador, que pode ser um parente, um vizinho, ou qualquer 
pessoa com vínculo emocional com o paciente e que se responsabilize pelo 
cuidado junto aos profissionais de saúde; e propõe autonomia para o paciente 
no cuidado fora do hospital (BRASIL, 2012b, p.10). 

 

 Na Unidade de Saúde da Família Centro I a prática da visita domiciliar é feita 

por solicitação do próprio usuário ou familiares e por meio do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) quando identifica necessidade de atenção domiciliar. As visitas são 

realizadas semanalmente, conforme a disponibilidade de condução e motorista. 

Logo que iniciei minhas atividades na unidade, fomos realizar visita domiciliar 

solicitada pela ACS para um casal de idosos. Os idosos residiam em casa própria e 

eram assistidos pelos netos que moravam nas proximidades, os quais eram os 

principais responsáveis pelas suas necessidades básicas e administração de 

medicamentos. O motivo da solicitação era devido a uma queixa clínica do paciente. 

Na ocasião da visita, pude observar que os idosos se encontravam em estado precário 

de higiene, condições de moradia e saúde. Em uma primeira abordagem, prestei 

assistência às queixas clínicas e ao estado de saúde desses idosos. Por exemplo, o
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idoso apresentava dispneia aos esforços com diagnóstico de insuficiência cardíaca 

que, entretanto, apresentava-se mal manejada. 

Por conta do quadro clínico, mantive o seguimento através de visitas 

frequentes, sempre solicitando a presença da neta, que tinha maior disponibilidade de 

tempo, para passar as devidas orientações e esclarecimentos quanto ao diagnóstico, 

plano terapêutico e os principais cuidados e sinais de gravidade. 

Logo após esse período, em reunião de equipe a ACS responsável pelo 

domicílio informou que os familiares solicitaram seu afastamento e somente aceitariam 

a visita de um ACS se fosse realizada a troca por outro profissional, com a justificativa 

de que as visitas eram muito demoradas e que a ACS fazia muitos questionamentos 

e tentava interferir na organização familiar. Além disso, eles alegavam que os idosos 

se apresentavam muito ansiosos desde que as visitas da equipe se tornaram mais 

frequentes. Tal relato contrastava com a receptividade e satisfação que os idosos 

demonstravam a cada encontro, sempre muito gratos pela atenção e cuidado 

desenvolvidos pela equipe. 

Nesse momento, a equipe requisitou o auxílio da assistente social, a qual 

participou de uma visita ao domicílio para esclarecer os fatos relatados. Após escuta, 

orientações e esclarecimentos aos familiares a troca de ACS foi realizada e o 

seguimento se manteve. Houve regressão dos sintomas e melhora clínica global do 

paciente, peça chave para maior vínculo dos idosos com a equipe. 

Certo dia, o paciente compareceu à unidade acompanhado de um vizinho com 

o relato de que havia sofrido agressão verbal da neta por não consentir a utilização de 

seus recursos financeiros e, como forma de retaliação pela recusa, a mesma havia 

confiscado todos os seus remédios e prescrições. O vizinho confirmou os fatos e 

relatou que a vizinhança, indignada com tal conduta e omissão dos demais familiares, 

havia feito denúncia do caso. O caso foi discutido com toda a equipe, com o objetivo 

de estabelecer um plano de atenção, organizar a vigilância e o seguimento dos idosos 

vitimados. Atualmente, o caso está tramitando na justiça e os idosos não têm contato 

com a neta, sendo assistidos por uma cuidadora por eles contratada. A cuidadora é 

vizinha dos idosos de longa data e atua conjuntamente com a equipe de saúde e o 

serviço social na monitorização da eficácia das medidas de suporte. 

Esse breve relato exemplifica a importância da atenção domiciliar em relação 

ao manejo de agravos à saúde fora do ambiente hospitalar e à intervenção em 
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situações de risco ou vulnerabilidade (equipe interdisciplinar atuando como rede de 

apoio ao idoso em situação de violência). Assim, nota-se que há a necessidade de 

estimular e ampliar tal prática que, além de assegurar um melhor cuidado geral dos 

pacientes, certamente gera menos custos ao Sistema Único de Saúde, questão 

fundamental nos dias atuais. 
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5 REFLEXÃO CONCLUSIVA 
 

Refletindo sobre minha trajetória no Curso de Especialização em Saúde da 

Família, posso dizer que tive um bom aproveitamento e os resultados são bastante 

gratificantes. Com os aspectos abordados no Campo da Saúde Coletiva pude ter 

maior entendimento sobre a estruturação do Sistema Único de Saúde e aprimorar os 

meus conhecimentos no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), o que é 

fundamental para um profissional atuante na área. 

Em relação ao estudo dos Casos Complexos, posso dizer que foi o eixo que 

mais acrescentou valor ao curso e à minha prática profissional, visto que, com o 

estudo pude desenvolver competências e habilidades inerentes ao médico de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e, assim, qualificar o meu serviço na unidade. 

A metodologia do curso para abordar temas e conteúdos relacionados aos 

problemas mais relevantes e prevalentes na APS é bastante didática e cumpre com 

seu propósito de proporcionar ao profissional atualização, complementação e 

ampliação dos seus conhecimentos e, dessa forma, maior expertise na execução do 

seu trabalho. 

Ao longo de minha trajetória pude perceber que desenvolvi maior habilidade 

em conduzir agendas específicas que o Ministério da Saúde determina (hipertensão, 

diabetes, pré natal, saúde da mulher, saúde da criança e adolescente, saúde mental) 

e também dar o devido encaminhamento aos casos que necessitam de consulta 

especializada. 

Por fim, o aprendizado oriundo do estudo associado à vivência em um sistema 

de saúde que possui problemas de gestão e financiamento, onde os usuários
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enfrentam dificuldades de acesso aos mais diversos cuidados em saúde, foi muito 

oportuno e será muito válido para minha atuação profissional futura. 
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RESUMO 
 

 
 
 
 
 

O presente projeto de intervenção trata-se de uma proposta de ação para a 

resolução de um problema observado no âmbito da organização do serviço na 

Unidade de Saúde da Família Centro I e objetiva implantar uma estratégia de 

acolhimento com estratificação de risco e de vulnerabilidades, de modo a evitar 

iniquidades e iatrogenias na assistência prestada, reorganizar o processo de trabalho 

em equipe e facilitar o acesso, a escuta qualificada e o atendimento às necessidades 

de saúde dos usuários. Para tal, sugere- se a construção de protocolo de atendimento 

e classificação de risco a ser seguido pela equipe, considerando a realidade da 

unidade e as especificidades da demanda local. 

 
 
 
 

 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Acolhimento. Estratégia Saúde da 

Família. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Triunfo, município do Estado do Rio Grande do Sul, tem uma população 

estimada de 28.084 habitantes (IBGE 2016), está localizado na região metropolitana 

de Porto Alegre a 75 km da capital do Estado. O município apresenta taxa de 

urbanização de 65% e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,73, 

sendo a dimensão que mais contribui para alto IDHM a longevidade, seguida pela 

renda e a educação (Atlas Brasil 2013). 

A Unidade de Saúde da Família Centro I está inserida no Posto Municipal 

Gaudêncio Rodrigues de Souza, centro de saúde onde funcionam serviços de 

odontologia, nutrição, assistência social, fonoaudiologia, especialidades médicas, 

entre outros. A equipe é composta por 01 médica, 01 enfermeira, 02 técnicos de 

enfermagem e 07 agentes comunitários de saúde. O território de atuação da equipe 

abrange somente área urbana, atende 08 bairros sendo responsável por uma 

população de aproximadamente 3944 pessoas, distribuídas em 986 famílias. 
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2 PROBLEMA 
 
 

O trabalho desenvolvido pela equipe de saúde não possui um conjunto de 

ações articuladas de forma organizada com o objetivo de priorizar os atendimentos 

dos casos. O acolhimento é, muitas vezes, confundido com o processo de triagem e 

o atendimento é realizado mediante a distribuição de senhas por ordem de chegada 

em número limitado. O usuário que realmente precisa de consulta médica ao chegar 

à unidade muitas vezes não encontra senha em detrimento de outros usuários que 

poderiam ser agendados para uma consulta programada. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 
 

Frente a uma demanda livre crescente e desproporcional à oferta de serviços 

de saúde se faz necessária a adoção da estratificação de risco e de vulnerabilidades 

como ferramenta, de modo a facilitar o acesso, a escuta qualificada e o atendimento 

às necessidades de saúde. 
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GERAL 

 
 
Acolher os usuários de forma qualificada e resolutiva. 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
– Propor medidas organizacionais objetivando o atendimento baseado 

em riscos priorizados; 

– Organizar o processo de trabalho a fim de propiciar o deslocamento do eixo 

centrado no médico para uma equipe multiprofissional, equipe de acolhimento, que se 

encarregue da escuta do usuário e se comprometa em buscar a resolução de seus 

problemas; 

– Facilitar o acesso dos usuários que procuram a unidade; 

 
– Ampliar a resolubilidade da equipe de atenção primária. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

O Ministério da Saúde ao aprovar a Política Nacional de Atenção Básica, 

segundo a portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, define: 

 

A Atenção Básica[...]deve ser o contato preferencial dos usuários, a 
principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 
Saúde. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica 
no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida[…] 
,como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica 
[...] com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos 
da atenção básica […] 

 
 “A rede básica de serviços de saúde não tem conseguido se tornar a “porta de 

entrada” mais importante para o sistema de saúde” (CECILIO, 1997). Segundo 

Roncato et al (2012), embora a Atenção Primária tenha evoluído nos últimos anos, ela 

não tem sido suficiente para assegurar uma efetiva acessibilidade aos serviços, pois 

há muitos obstáculos nos modelos de atenção no que se refere ao modo como o 

usuário é acolhido nos serviços de saúde. 

O acolhimento é conceituado de diversas formas na literatura, e pode ser bem 

definido como uma estratégia que visa atender a todos que procuram os serviços de 

saúde. Com o acolhimento, procura-se organizar o processo de trabalho da equipe 

tanto nas situações de demanda espontânea como programada garantindo atenção 

resolutiva e qualificada. 

 

O acolhimento modifica a lógica do atendimento, por ordem de 
chegada, na fila de espera da unidade de saúde, por um processo de 
identificação da clientela em situação de emergência ou de maior risco, 
priorizando-a para atendimento imediato, procurando, assim, diminuir a 
possibilidade de agravamento. Viabiliza também o atendimento das demais 
pessoas de forma organizada e racional, através da atenção agendada e 
programada. (CASTRO e SHIMAZAKI, 2006, p. 12). 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) desde a implantação da Lei nº 8.080 

sancionada no ano de 1990 é norteado pelos seguintes princípios doutrinários: 

universalidade (todos tem direito a assistência); equidade (dar atenção de acordo com 

a necessidade) e integralidade (oferecer ações de promoção, proteção e recuperação 

de saúde). 

O acesso com equidade deve ser uma preocupação constante no 
acolhimento à demanda espontânea. (BRASIL, 2012b, p.16). 

Uma estratégia importante de garantia de acesso com equidade é a 
adoção da avaliação/estratificação de risco e de vulnerabilidades como 
ferramenta, possibilitando identificar as diferentes gradações de risco, as 
situações de maior urgência e, com isso, realizar as devidas priorizações. 
(BRASIL, 2012b, p.16). 

 

Em 2003, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Humanização 

da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde (PNH) com intuito de melhorar a 

qualidade do acesso aos serviços de saúde e, no ano de 2004, foi lançada a cartilha 

da PNH para gestores e trabalhadores do SUS que apresenta como um de seus 

objetivos o de consolidar o critério de priorização, ou seja, o manejo da atenção de 

acordo com o agravo à saúde e/ou o grau de sofrimento e não mais a ordem de 

chegada. Para tanto, propõe o Acolhimento com Classificação de Risco (ACR) a fim 

de agilizar o atendimento do indivíduo a partir da classificação do seu grau de 

necessidade, por profissional capacitado, sendo realizado com base em um protocolo 

e garantir a assistência da população com atendimento prioritário para casos 

específicos. 

 

[…] o acolhimento com avaliação e classificação de risco configura- 
se como uma das intervenções potencialmente decisivas na reorganização e 
realização da promoção da saúde em rede, pois se faz a partir da análise, 
problematização e proposição da própria equipe, que se constitui como sujeito 
do seu processo de trabalho.[…] ( BRASIL, 2004b, p.17). 

 

“A estratificação de risco vai orientar não só o tipo de intervenção (ou oferta de 

cuidado) necessário, como também o tempo em que isso deve ocorrer” (BRASIL, 2013, 

p.32). É importante a equipe pactuar critérios e sinais que sirvam de subsídios para a 

classificação de risco. 
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Conforme o Ministério da Saúde, Cadernos de Atenção Básica, n. 28, Vol. I: 
 
 

Tem sido cada vez mais comum, principalmente nos serviços de 
urgência/emergência, a adoção de protocolos de estratificação de risco. A 
utilização de tais protocolos e suas respectivas escalas têm impacto 
importante na qualidade do acesso desses serviços. Esses protocolos podem 
ser referência, mas necessariamente precisam ser ressignificados e ajustados 
quando se trata da atenção básica (BRASIL, 2013, p.33). 
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6 METODOLOGIA 
 
 

A primeira etapa será quantificar os atendimentos diários, assim como fazer 

levantamento das situações mais comuns no serviço, o perfil dos usuários e os 

horários e dias da semana de maior pico. 

A partir das informações obtidas, a equipe fará uma avaliação quanto à 

aplicabilidade ou adaptação de protocolos estabelecidos em outros serviços e, 

posteriormente, definirá o protocolo de atendimento e classificação de risco que 

deverá ser seguido, considerando a realidade da unidade e as especificidades da 

demanda local. 

A etapa subsequente será definir as atribuições de cada profissional da 

equipe, tanto nas situações de demanda espontânea como programada. Será 

necessário capacitar a equipe de acolhimento e classificação de risco para que os 

profissionais da unidade tenham algum grau de resolubilidade e respaldo para acionar 

as ofertas de cuidado em tempos e modos que considerem as necessidades dos 

usuários. A classificação de risco será responsabilidade da enfermeira e quando 

estiver ausente ou impossibilitada ficará a cargo da médica da equipe. 

A etapa final será informar os usuários a respeito do processo de trabalho da 

equipe e da nova forma de acesso ao serviço através dos agentes comunitários de 

saúde nas visitas domiciliares. 
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7 CRONOGRAMA 
 
 
 
 

 
Ações Dez/16 Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 

Apresentação 

da proposta 

para a equipe 

X      

Busca de 

informações 

no SIAB 

X      

Elaboração 

dos  

fluxogramas 

X      

Capacitação 

da equipe 

 X     

Definição da 

atribuição de 

cada 

profissional da 

equipe 

 X     

Apresentação 

do projeto ao 

Conselho 

Municipal de 

Saúde 

 X     

Divulgação 

pelos ACS 

nas visitas 

domiciliares 

 X     

Execução do 

projeto 

  X X X  

Análise dos 

resultados 

     X 

Apresentação 

e avaliação 

dos resultados 

     X 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 
 
 

Recursos humanos: 
 
 

 Equipe composta por 01 médica, 01 enfermeira, 02 técnicos de 

enfermagem e 07 agentes comunitários de saúde. 

 

 
Recursos materiais: 

 
 

a. Sala de reuniões; 
 
 

b. Equipamento multimídia; 
 
 

c. Sala para triagem e priorização de risco; 
 
 

d. Consultório de enfermagem; 
 
 

e. Consultório médico; 
 
 

f. Sala de observação/medicação/inalação; 
 
 

g. Sala de procedimentos. 
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9 RESULTADOS ESPERADOS 
 

– Recebimento e acolhimento do usuário, identificação do problema que o 

levou a procurar a unidade, encaminhamento de acordo com fluxogramas; 

 

– Melhor interação entre os profissionais da unidade; 
 
 

– Melhor organização do serviço; 
 
 

– Priorização do atendimento de acordo com critérios clínicos no tempo 

adequado e não por ordem de chegada, e agendamento dos demais casos; 

 

– População mais informada e consciente quanto ao acolhimento e 

agendamento de consulta. 
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